
 

 
 

 

ਮਈ 2021 

 
ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਗਆੁਢਂੀਓ, 

 
Lakeridge Health ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤ ੇCOVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਕੋਸ਼ਿਿਾ ਂਵਾਸਤੇ 
ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਾ।ਂ ਸਾਡੀਆ ਂਸਮੂਪਿਕ ਕੋਪਿਿਾ ਂਦਾ ਫਲ ਪਮਲ ਪਰਿਾ ਿੈ।  
 
ਇਹ ਸਸ਼ਹਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕੱ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮਸਾਲ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ, One System. 

Best Health (ਇੱਕ ਸ਼ਸਸਟਮ। ਸ਼ਬਹਤਰੀਨ ਸ਼ਸਹਤ) ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦਾ 
ਤਸ਼ਹ ਸ਼ਦਲੋਂ ਧਨੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਂੇ ਹਾ ਂਸ਼ਜਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਚੰਤਾਜਨਕ ਵੇਰੀਏਂਟ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਲਸ਼ਹਰ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਸ਼ਣਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਸ਼ਂਕ, ਮੱਧ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੁਟੀ ਕੀਤ ੇਮਾਮਸ਼ਲਆ ਂਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹਲੌੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹ,ੈ COVID-19 
ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਵੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ, ਅਤੇ ICU ਸ਼ਵਚੱ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ, Ontario ਅਤੇ 
Durham Region ਸ਼ਵੱਚ ਬਿਤੁ ਪਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹਈੋ ਹੈ।  
 
ਇਸ ਤੀਜੀ ਲਸ਼ਹਰ ਨੇ Lakeridge Health ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਿਕਲ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, 
ਲੋੜੀਂਦੇ ICU ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਾ ਂਦੀ ਸੰਸ਼ਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਐਂਬੂਲਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਰੋਕਣੀਆ ਂਪਈਆ।ਂ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਵੇਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰੁੱਸ਼ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾ,ਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 
 
Lakeridge Health ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ Ontario ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਪਛਲੇ ਕਈ 
ਹਫ਼ਸ਼ਤਆ ਂਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾ ਂਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾ ਂਸ਼ਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਚਣੁੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੁੱਸ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।   
 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 
ਇਹ ਸ਼ਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰ ੇLakeridge Health ਸ਼ਸਸਟਮ ਸ਼ਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੇ ਸ਼ਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਮਸਾਲ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਪੇਿੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੰਮਤ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤ ੇ
ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਧਆਨ ਰੱਸ਼ਖਆ ਹ ੈਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਸ਼ਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾ ਂਸ਼ਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ  
 
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵਚੱੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਸ਼ਰਆ ਂਤੋਂ ਉਤਿਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾ ਂ– ਸੋਿਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾ,ਂ ਈਮੇਲਾ,ਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸ਼ਚਠੱੀਆ,ਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤ ੇਪੱਥਰ, ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਦੀਆ ਂਡਰਾਇਗੰਾ,ਂ ਅਤੇ ਹਰੋ। 
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਹੁਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਰਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਧੰਨਵਾਦ! 

 
Cynthia Davis 

ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO 

 
Dr. Tony Stone 

ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ 



 

 
ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਿਾਹ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡੇ ਸ਼ਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ COVID-19 ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸ਼ਕ ਟੀਕੇ ਹੁਣ ਇਨੇੰ ਸ਼ਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ 
ਅਸ਼ਭਆਸਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲ ਕੇ, COVID-19 ਟੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਭਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸ਼ਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਪਿੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
Durham Region ਸ਼ਵੱਚ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਸ਼ਨਕਾ,ਂ ਹੋਟ-ਸਪੋਟ ਕਲੀਸ਼ਨਕਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਸ਼ਨਕਾ,ਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਸ਼ਨਕਾ ਂਅਤ ੇਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂਸ਼ਵਖੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆ ਂ300,000 ਤੋਂ ਵਧੱ ਖੁਰਾਕਾ ਂਸ਼ਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਭਰਸੋਾ ਰੱਖੋ ਸ਼ਕ 
ਸ਼ਜਵੇਂ-ਸ਼ਜਵੇਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹਵੋੇਗੀ, ਵਧੇਰੇ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟਾਂ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆ।ਂ ਤਰਜੀਹੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਵਚੱ 
ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Durham Region ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਜਾਓ।  
 

ਮਰੀਿ ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਕ-ਿਪਿਲਾ ਂਿੱਲ 

ਇਸ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈਸ਼ਕ ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਸ਼ਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਵੱਚ, 

ਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਵਿਾਲ ਿਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਕਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਸਹੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸ਼ਕਵੇਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ Ontario ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਦੀ ਤਰਹਾ,ਂ Lakeridge Health ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਸ਼ਵੱਚ ਰਸ਼ਹਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਸ਼ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੇਸ਼ਖਆ ਹੈ ਸ਼ਜਨਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਧੱਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਸ਼ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠਸ਼ਹਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 
ਲਈ, ਸ਼ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਸ਼ਵਗੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਸਾਡੀਆ ਂਕਲੀਸ਼ਨਕਲ ਟੀਮਾ ਂਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸਸ਼ਹਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾ,ਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾ,ਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸ਼ਲਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਤਾ ਂਜੋ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਬਹਤਰ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਜਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੋ ਆਦਰਿ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। 
 
ਇਸ ਛੱੁਟੀਆ ਂਵਾਲੇ ਵੀਕਏਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰਿੋ  
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਘਰ-ਰਹ ੋ(Stay-At-Home) ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵਚੱੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਸ਼ਰਆ ਂਲਈ 
ਸ਼ਨਰਾਿਾ ਪੈਦਾ ਹਈੋ ਹ।ੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰੋਤਾ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਰੱਸ਼ਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਕੌਸ ਰਪਿਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਸਿਤ ਬਾਰ ੇਪਨਰਦੇਿਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ - ਸ਼ਵਆਪਕ ਮਾਸਕ ਪਸ਼ਹਨਣੇ, ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਸਫਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਟੈਸਸ਼ਟੰਗ।  
 
ਬਦਸ਼ਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਮਨੂਾ ਵਸ਼ੇਖਆ ਹ:ੈ ਇੱਕ ਵਡੱੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ COVID-

19 ਕੇਸਾਂ ਸ਼ਵੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਜਵੇਂ-ਸ਼ਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇਅ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਕਏਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਸ਼ਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਸ਼ਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਹ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ   
 

ਇਕੱਠੇ ਪਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਕੱਰ ਨੂੰ ਤੜੋ ਸਕਦੇ ਿਾ।ਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰਪੱਖਅਤ ਰਿ।ੋ  
 
ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਰੰਤਰ ਸਬਰ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤਮੰਦ Durham Region ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧੱਤਾ ਵਾਸਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਦਬੁਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ।  
 

                                        
Cynthia Davis      Dr. Tony Stone 

ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO     ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼  


